
PROCESSO N.º 28/2020 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

1 – OBJETO:  

Contratação emergencial de empresa para aquisição de produtos, peças e prestação de serviços de 

manutenção do motor Cummins Série B, do caminhão modelo VW 23210, placa ILD-9400. 

 
2 – JUSTIFICATIVA: 

O caminhão acima referido trata-se de um caminhão prancha utilizado para transportar duas 

retroescavadeiras da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental – SEDERGA; e três 

retroescavadeiras, duas escavadeiras hidráulicas, um rolo compactador e um trator com roçadeira da Secretaria de 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito SIOST. O transporte destas máquinas rodoviárias é executado para todas 

as extremidades do município, sendo que, muitas vezes, as mesmas são utilizadas para sanar os anseios que a 

estiagem está causando no perímetro rural. Cabe salientar que a urgência se faz necessária em razão da locação de 

um caminhão utilizado para executar a função do mesmo geraria o custo de R$ 400,00 a R$ 600,00 por cada 

transporte. 

          

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

3.1 – Os materiais para conserto e a prestação de serviços de manutenção serão fornecidos pela empresa 

LARISSA F. SCHULTZ EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.452.604/0001-53, estabelecida na RST 

BR 471, KM 122, Bairro Avenida, Município de Santa Cruz do Sul/RS, Cep: 98.815-215. 
3.2 – A escolha do fornecedor, bem como o preço a ser pago pelos produtos, peças e pela prestação de 

serviços, decorre de Pesquisa de Preços efetuada pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito.   

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1 – Pelos materiais (peças) fornecidos pela Contratada será pago o valor de R$ 11.174,00 (onze mil, 

cento e setenta e quatro reais) e pelos serviços de manutenção (desmontagem/montagem de peças) será pago o 

valor de R$ 10.003,00 (dez mil e três reais), totalizando R$ 21.177,00 (vinte e um mil, cento e setenta e sete reais), 

para os materiais e serviços de manutenção do caminhão. 

4.1.1 - O pagamento será efetuado, após o recebimento total do objeto e após testes no mesmo, mediante 

emissão de Nota Fiscal e a tramitação do Processo para instrução e liquidação, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, 

sem qualquer forma de reajuste, na tesouraria da Prefeitura Municipal ou via sistema bancário. 

4.1.2 - Caso ocorra atraso no pagamento por parte da contratante incidirá juros de 1% (hum por cento) a 

cada trinta dias sobre o valor em atraso. 

4.2 – As retenções previdenciárias (INSS) e fiscais (ISSQN e IRRF) serão feitas na forma da Lei. Caso a 

empresa usufrua de algum benefício previsto em Lei, deverá apresentar documentação que comprove o mesmo 

 

5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

Os valores fixados no item 4.1 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 

28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

 A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por 

acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 

7 – DO PRAZO DA EXECUÇÃO E ENTREGA DOS SERVIÇOS: 

  A entrega do caminhão consertado deverá ocorrer em até 10 (dez) dias após a ordem de Empenho 

emitida pelo município, sendo que a entrega ocorrerá na empresa, situada no bairro Avenida, Rodovia 

BR-471, KM 122, Santa Cruz do Sul – RS. 

 

 



 

 

 

 

 

Processo nº 28/2020 – fl.2 

 
8 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS: 

 8.1 – A Coordenação, fiscalização e recebimento do veículo consertado será efetuado pela Secretaria de 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, tendo como responsável o servidor Sr. Jair Severo. 

 8.2 – Caso verificada no ato de entrega alguma inconformidade acerca dos serviços prestados pela 

contratada, a mesma terá 02 (dois) dias úteis para a correção dos problemas atestados pelo fiscal. 

 

9 – DA GARANTIA: 

O conserto deverá ter garantia de 06 (seis) meses ou 10.000 Km, sendo que neste período serão feitas duas 

revisões: a primeira revisão deverá ocorrer quando o veículo atingir 1.000 Km e a segunda revisão quando o 

veículo atingir 5.000 Km, sendo que o município arcará somente com o custo do óleo utilizado e dos filtros. 

 

10 – DOS RECURSOS: 

           As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Obras 
4701 001 

4702 001 

 4700 001 

 

11 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, IV, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores 

alterações. 

Agudo, 22 de maio de 2020. 

   

                                

 

                                    CLAÍRIO GELCIDES DUTELL 

                                                                   Sec. de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito                                           

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                                      

Agudo, 22 de maio de 2020. 

 

 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                                               Prefeito Municipal 

 


